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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

151. 308L/12 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”
Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 1996, 1., 24. nr.; 1997, 3., 13. nr.; 1998, 1., 24. nr.; 1999, 11., 23. nr.; 2002, 2. nr.; 2004, 
6. nr.; 2005, 13., 24. nr.; 2006, 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 7., 10., 14. nr.; 2009, 8., 15. nr.; Latvijas 
Vēstnesis, 2009, 199. nr.; 2010, 16., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 104. nr.; 2013, 112., 137., 194. nr.; 
2014, 75. nr.; 2015, 122. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 26. panta pirmās daļas ievaddaļā skaitli un vārdu “25 procentus” ar skaitli un vārdu 
“50 procentus”.

2. Pārejas noteikumos:
izslēgt 12. punkta trešo rindkopu;
papildināt pārejas noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
“12.1 Personām, kurām izdienas pensija piešķirta saskaņā ar nolikumu “Par izdienas pensijām” 

vai nolikumu “Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba 
devēju pensijām)” un kuras šā likuma 11. panta pirmajā daļā, ievērojot šā likuma pārejas noteikumu 
8.1 punktu, noteikto vecumu sasniegušas pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas, piešķirama vecuma 
pensija, ievērojot šādus nosacījumus:

1) saskaņā ar nolikumu “Par izdienas pensijām” piešķirtās izdienas pensijas vietā 
piešķirtā vecuma pensija nedrīkst būt mazāka par izdienas pensiju, kas saņemta 
līdz vecuma pensijas piešķiršanas dienai, izņemot gadījumu, kad tiesības uz vecuma 
pensiju tiek iegūtas tikai sakarā ar starptautisko līgumu sociālās drošības jomā vai 
regulas Nr. 883/2004 piemērošanu, vai gadījumu, kad apdrošināšanas stāžs, par kuru 
aprēķināta vecuma pensija, ir mazāks par apdrošināšanas stāžu, par kuru aprēķināta 
izdienas pensija;

2) saskaņā ar nolikumu “Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva 
darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)” piešķirtās izdienas pensijas vietā 
piešķirtai vecuma pensijai nosaka piemaksu, ja vecuma pensija ir mazāka par 
izdienas pensiju. Piemaksu aprēķina kā starpību starp piešķirtās izdienas pensijas un 
vecuma pensijas apmēru, piemērojot šā likuma 26. panta nosacījumus piešķirtajam 
izdienas pensijas un vecuma pensijas apmēram. Personām, kurām laika periodā no 
2012. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. maijam saskaņā ar nolikumu “Par iekšlietu 
iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju 
pensijām)” piešķirtās izdienas pensijas vietā piešķirtā vecuma pensija ir mazāka par 
izdienas pensiju, nosaka šajā apakšpunktā minēto piemaksu no vecuma pensijas 
piešķiršanas dienas, ja ir spēkā lēmums par vecuma pensijas piešķiršanu. 

Šā punkta 2. apakšpunktā minēto piemaksu līdz 2016. gada 31. decembrim izmaksā no 
valsts pensiju speciālā budžeta, bet no 2017. gada 1. janvāra — no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, 
kas Labklājības ministrijai saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju piešķirti 
2017. gadā un turpmākajos gados.”;

aizstāt 40. punktā vārdus un skaitli “pārejas noteikumu 12.” ar vārdiem un skaitļiem “pārejas 
noteikumu 12., 12.1”;

http://likumi.lv/doc.php?id=38048#p11
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/883?locale=LV
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papildināt pārejas noteikumus ar 70. punktu šādā redakcijā:
“70. Grozījums šā likuma 26. panta pirmās daļas ievaddaļā attiecībā uz skaitļa un vārda 

“25 procentus” aizstāšanu ar skaitli un vārdu “50 procentus” stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.”

Likums stājas spēkā 2016. gada 1. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 10. martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 22. martā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.03.2016., Nr. 57.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

152. 309L/12 Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
biroja likumā

Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Latvijas Republikas Saeimas un 
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10. nr.; 2003, 8., 14. nr.; 2005, 2., 5., 14. nr.; 2006, 24. nr.; 2008, 
24. nr.; 2009, 2., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2011, 169. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:
“2. pants. Biroja statuss
(1)  Birojs ir tiešās pārvaldes iestāde, kas pilda šajā likumā noteiktās funkcijas korupcijas 

novēršanā un apkarošanā, kā arī kontrolē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas 
noteikumu izpildi un pārbauda, kā tiek ievēroti ierobežojumi, kas noteikti priekšvēlēšanu aģitācijai, 
aģitācijai pirms tautas nobalsošanas, aģitācijai par likuma ierosināšanu un aģitācijai par Saeimas 
atsaukšanas ierosināšanu. 

(2)  Birojs atrodas Ministru kabineta pārraudzībā. Ministru kabinets institucionālo 
pārraudzību īsteno ar Ministru prezidenta starpniecību. Pārraudzība ietver Ministru prezidenta 
tiesības pārbaudīt Biroja priekšnieka pieņemto pārvaldes lēmumu tiesiskumu un atcelt prettiesiskus 
lēmumus, kā arī, konstatējot prettiesisku bezdarbību, dot rīkojumu pieņemt lēmumu. Ministru 
kabineta tiesības īstenot pārraudzību neattiecas uz lēmumiem, ko Birojs pieņem, pildot šā likuma 
7., 8., 9. un 9.1 pantā minētās funkcijas.

(3) Birojs ir operatīvās darbības subjekts.”

2. 3. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: 
“3. pants. Biroja struktūra un Biroja konsultatīvās institūcijas”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: 
“(4)  Lai nodrošinātu sabiedrības pārstāvju līdzdalību korupcijas novēršanas politikas 

veidošanā, īstenošanā un sabiedrības izglītošanā, Biroja priekšnieks izveido Sabiedriski konsultatīvo 
padomi. Sabiedriski konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.”

3. Izteikt 4., 5., 6. un 6.1 pantu šādā redakcijā:
“4. pants. Biroja priekšnieks
(1) Biroja priekšnieks vada Biroja darbu un ir atbildīgs par šajā likumā noteikto Biroja funkciju 

efektīvu izpildi. Biroja priekšnieku pēc Ministru kabineta ieteikuma uz pieciem gadiem amatā ieceļ 
Saeima. Biroja priekšnieku atbrīvo no amata Saeima šajā likumā noteiktajā kārtībā. Viena un tā pati 
persona par Biroja priekšnieku var būt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

(2)  Uz Biroja priekšnieka amatu Ministru kabinets izsludina atklātu konkursu. Ministru 
kabinets nosaka Biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās nosacījumus un kārtību, kā arī 
pretendentu atlases un vērtēšanas kārtību.

(3) Biroja priekšnieka amata pretendentu atlasi veic komisija, kuru vada Valsts kancelejas 
direktors. Komisijas sastāvā ir ģenerālprokurors, Satversmes aizsardzības biroja direktors un 
Drošības policijas priekšnieks. Biroja priekšnieka amata pretendentu atlasē ar padomdevēja 
tiesībām piedalās ne vairāk kā trīs Sabiedriski konsultatīvās padomes pilnvaroti pārstāvji.
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(4) Komisijas sekretariāta funkcijas nodrošina Valsts kanceleja.
(5)  Par Biroja priekšnieka amata pretendentu var izvirzīt personu, kura atbilst šādām 

obligātajām prasībām:
1) ir Latvijas pilsonis ar nevainojamu reputāciju;
2) pārvalda latviešu valodu un vismaz divas svešvalodas;
3) ieguvusi augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā līmeņa 

profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju, uzkrājusi amatam atbilstošu darba 
pieredzi un vismaz triju gadu pieredzi vadošā amatā publiskajā pārvaldē vai tiesību 
aizsardzības jomā;

4) nav sasniegusi likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto 
vecumu;

5) nav sodīta par noziedzīgu nodarījumu (neatkarīgi no sodāmības noņemšanas vai 
dzēšanas);

6) nav notiesāta par noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
7) nav saukta pie kriminālatbildības, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie 

kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
8) nav un nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, drošības dienesta (izlūkdienesta 
vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai 
konspiratīvā dzīvokļa turētājs;

9) nav un nav bijusi ar likumu vai tiesas nolēmumu aizliegtas organizācijas dalībnieks;
10) atbilst likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts 

noslēpumam.
(6)  Biroja priekšnieks pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes 

iestādes vadītāja funkcijas, kā arī:
1) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Biroju;
2) bez īpaša saskaņojuma ar Ministru prezidentu izdod Biroja iekšējos normatīvos aktus, 

izņemot Biroja reglamentu;
3) nosaka lietu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas piekritību Birojā;
4) ne retāk kā reizi gadā iesniedz Ministru kabinetam un Saeimai ziņojumu par Biroja 

darbības rezultātiem šā likuma 7., 8., 9. un 9.1 pantā minēto funkciju izpildē, par Biroja 
personālpolitikas attīstību un budžeta līdzekļu izlietojumu. Uz ziņojuma izskatīšanu 
Ministru kabinetā un Saeimas atbildīgajā komisijā var uzaicināt ģenerālprokuroru. 
Ja nepieciešams, šā panta trešajā daļā minētā komisija sniedz Ministru kabinetam 
un Saeimai atzinumu par Biroja priekšnieka ziņojumu. Ziņojumā iekļaujamās 
informācijas detalizācijas pakāpi un apjomu nosaka Ministru kabinets.

(7) Biroja priekšnieka prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Biroja priekšnieka vietnieks.
(8) Biroja priekšnieka amata pilnvaras bez īpaša lēmuma izbeidzas:

1) mēneša laikā no dienas, kad Biroja priekšnieks Ministru prezidentam un Saeimas 
priekšsēdētājam iesniedzis iesniegumu par atteikšanos no amata;

2) ja beidzas likumā noteiktais pilnvaru termiņš;
3) sasniedzot likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto 

vecumu;
4) ja spēkā stājies notiesājošs tiesas spriedums;
5) ja iestājusies nāve.
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(9) Biroja priekšnieku ar Saeimas lēmumu var atbrīvot no amata, ja šajā likumā noteiktajā 
kārtībā konstatē, ka viņš:

1) pildot dienesta pienākumus, ir pieļāvis tīšu likumpārkāpumu vai nolaidību, kā 
rezultātā radīts būtisks kaitējums valstij vai personai;

2) neatbilst šā likuma 4. panta piektajā daļā noteiktajām prasībām;
3) piedalās politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību darbībā;
4) nav ievērojis likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos ierobežojumus un aizliegumus, kā rezultātā radīts kaitējums valstij vai 
personai;

5) pārejošas darbnespējas dēļ nav pildījis amata pienākumus ilgāk par četriem 
mēnešiem pēc kārtas vai sešus mēnešus viena gada periodā.

(10) Šā panta devītās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētos iemeslus Biroja priekšnieka 
atbrīvošanai no amata, kas norādīti, balstoties uz ģenerālprokurora vai Ministru prezidenta 
sniegto informāciju, izvērtē komisija, kuru vada ģenerālprokurors. Komisijas sastāvā ir Valsts 
kancelejas direktors, Satversmes aizsardzības biroja direktors un Drošības policijas priekšnieks, kā 
arī ar padomdevēja tiesībām tās darbā piedalās ne vairāk kā trīs Sabiedriski konsultatīvās padomes 
pilnvaroti pārstāvji. Ja komisija nekonstatē šā panta devītās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētos 
iemeslus Biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata, viņa atbrīvošanas procedūru pārtrauc. Kārtību, 
kādā izveido komisiju, lai izvērtētu iemeslus Biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata, nosaka 
Ministru kabinets.

(11) Ja šā panta desmitajā daļā minētā komisija konstatē šā panta devītās daļas 1., 2., 3. un 
4. punktā minētos iemeslus Biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata, tā sagatavo attiecīgu lēmumu. 
Biroja priekšnieks šo lēmumu 10 dienu laikā no tā paziņošanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 
apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. 
Tiesa lietu izskata un nolēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Ja likums 
nosaka kādas procesuālās darbības izpildes termiņu, bet, izpildot attiecīgo procesuālo darbību šajā 
termiņā, netiktu ievērots šajā daļā noteiktais lietas izskatīšanas un nolēmuma pieņemšanas termiņš, 
tiesnesis (tiesa) pats nosaka attiecīgās procesuālās darbības izpildes termiņu. Administratīvās 
apgabaltiesas nolēmums nav pārsūdzams.

(12) Ja šā panta vienpadsmitajā daļā minētais komisijas lēmums nav pārsūdzēts vai ir 
pārsūdzēts un tiesa atzinusi, ka tas ir tiesisks, tad komisija lēmumu nosūta Ministru prezidentam. 
Ministru prezidents sagatavo un iesniedz Saeimai attiecīgu lēmuma projektu par Biroja priekšnieka 
atbrīvošanu no amata. Saeimas lēmums par Biroja priekšnieka atbrīvošanu no amata nav 
pārsūdzams.

5. pants. Birojā nodarbinātie
(1) Birojā nodarbinātie ir Biroja amatpersonas un darbinieki. 
(2) Biroja amatpersonas ir Biroja priekšnieks, viņa vietnieki, centrālā aparāta nodaļu un 

teritoriālo nodaļu vadītāji, izmeklētāji un citas personas, kuras nodrošina Biroja funkciju izpildi 
un atbild par tām, tostarp izstrādā normatīvos aktus vai kontrolē to ievērošanu, sagatavo vai izdod 
administratīvos aktus, sagatavo vai pieņem citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus.

(3) Biroja amatpersona ir nodarbināta valsts dienesta attiecībās, un tās nodarbinātības 
tiesiskajām attiecībām piemērojamas darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu normas, 
kas nosaka vienlīdzīgu tiesību principu, atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu, aizliegumu 
radīt nelabvēlīgas sekas, darba un atpūtas laiku, darba samaksu, darbinieka materiālo atbildību un 
termiņus, ciktāl to nenosaka šis likums, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likums vai Valsts pārvaldes iekārtas likums.

(4) Biroja darbinieks ir persona, kura veic tehnisku darbu (piemēram, tehniskais sekretārs, 
šoferis) un neveic šā panta otrajā daļā minētās funkcijas. Šī persona tiek nodarbināta saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem, kuri regulē darba tiesiskās attiecības. 
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(5) Uz Biroja amatpersonas amatu (izņemot Biroja priekšnieku) var pretendēt persona, kura 
atbilst šādām obligātajām prasībām:

1) ir Latvijas pilsonis;
2) pārvalda latviešu valodu un vismaz vienu svešvalodu;
3) ieguvusi augstāko izglītību un uzkrājusi amatam atbilstošu darba pieredzi;
4) nav sasniegusi likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto 

vecumu;
5) nav sodīta par noziedzīgu nodarījumu (neatkarīgi no sodāmības noņemšanas vai 

dzēšanas);
6) nav notiesāta par noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
7) nav saukta pie kriminālatbildības, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie 

kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
8) nav un nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, drošības dienesta (izlūkdienesta 
vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai 
konspiratīvā dzīvokļa turētājs;

9) nav un nav bijusi ar likumu vai tiesas nolēmumu aizliegtas organizācijas dalībnieks.
(6) Biroja amatpersonas amatā var nodarbināt arī personu, kura nav ieguvusi augstāko 

izglītību, ja šāda izglītība nav nepieciešama attiecīgā amata veikšanai, pretendentam ir vidējā 
izglītība un amatam atbilstoša darba pieredze.

(7) Biroja priekšnieks nosaka pretendentu uz Biroja amatpersonu un darbinieku amatu 
atlases kārtību.

(8) Biroja amatpersonām un darbiniekiem ir jāatbilst likumā “Par valsts noslēpumu” 
noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

6. pants. Biroja amatpersonas iecelšana amatā un atbrīvošana no amata
(1) Biroja amatpersonu ieceļ amatā un atbrīvo no amata Biroja priekšnieks. 
(2) Biroja amatpersonu ieceļ amatā uz nenoteiktu laiku. Biroja amatpersonu var iecelt amatā 

arī uz noteiktu laiku, norādot dienesta apstākļus, kas to nosaka.
(3) Ieceļot personu Biroja amatpersonas amatā, Biroja priekšnieks var noteikt pārbaudes 

laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus.
(4) Biroja amatpersonas (izņemot Biroja priekšnieku) dienesta attiecības Birojā izbeidzas:

1) ja amatpersona ar Biroja priekšnieka lēmumu tiek atbrīvota no amata;
2) ja iestājusies amatpersonas nāve;
3) pamatojoties uz Biroja priekšnieka un amatpersonas rakstveida vienošanos.

(5) Biroja amatpersonu ar Biroja priekšnieka lēmumu atbrīvo no amata:
1) pēc paša vēlēšanās;
2) sakarā ar termiņa izbeigšanos;
3) sakarā ar pārbaudes neizturēšanu;
4) sakarā ar neatbilstību ieņemamam amatam;
5) sakarā ar to, ka darba izpildes vērtējuma rezultāti ir neapmierinoši;
6) sakarā ar neatbilstību šajā likumā noteiktajām obligātajām prasībām (šā likuma 

5. panta piektā un astotā daļa);
7) sasniedzot likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto 

vecumu, izņemot gadījumus, kad par attiecīgās amatpersonas atstāšanu amatā uz 
noteiktu laiku ir pieņemts pamatots lēmums;

8) sakarā ar amata likvidēšanu vai amatpersonu skaita samazināšanu;
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9) sakarā ar to, ka amatpersona pārejošas darbnespējas dēļ nav pildījusi amata 
pienākumus ilgāk par četriem mēnešiem pēc kārtas vai sešus mēnešus viena gada 
laikā;

10) atbrīvošanu no amatpersonas amata piemērojot kā disciplinārsodu;
11) sakarā ar ievēlēšanu vai iecelšanu citā amatā, ja normatīvie akti aizliedz amatpersonas 

amata savienošanu ar attiecīgo amatu;
12) sakarā ar nereabilitējošu notiesājošu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu 

par sodu krimināllietā;
13) sakarā ar to, ka amatpersona nespēj veikt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ, 

un to apliecina ārsta atzinums.
(6) Biroja priekšnieka lēmumu par Biroja amatpersonas atbrīvošanu no amata attiecīgā 

amatpersona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
(7) Biroja amatpersonas dienesta attiecību izbeigšanai, arī tās atbrīvošanai no dienesta nav 

nepieciešama arodbiedrības piekrišana.
6.1 pants. Biroja amatpersonu un darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšana
(1) Biroja amatpersonu (izņemot Biroja priekšnieku) un darbinieku darbības un tās rezultātu 

novērtēšanu katru gadu veic amatpersonas vai darbinieka tiešais vadītājs vai Biroja priekšnieka 
izveidota vērtēšanas komisija. 

(2) Biroja amatpersonu un darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtību nosaka 
Biroja priekšnieks.

(3) Novērtēšanas rezultātu izmanto par pamatu lēmumam par nodarbinātības attiecību 
turpināšanu vai izbeigšanu, pārcelšanu citā amatā un atlīdzības noteikšanu.”

4. Papildināt likuma II nodaļu ar 6.2 pantu šādā redakcijā:
“6.2 pants. Biroja amatpersonas un darbinieka atstādināšana no amata
(1) Ja Biroja amatpersonai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis vai 

uzsākta tās kriminālvajāšana, Biroja priekšnieks var atstādināt attiecīgo amatpersonu (Biroja 
priekšnieku — ģenerālprokurors) no amata pienākumu pildīšanas un apturēt pilna atalgojuma 
izmaksu par turpmāko laiku no atstādināšanas dienas, par šo laiku maksājot minimālo mēnešalgu, 
ja amatpersonai normatīvajos aktos ir noteikti speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas 
ierobežojumi. Ja amatpersona atstādināšanas laikā savieno savu valsts amatpersonas amatu ar 
likumā atļautu amatu un gūst ienākumus, atalgojuma izmaksu par turpmāko laiku no atstādināšanas 
dienas neizmaksā. 

(2) Ja šādi atstādināto amatpersonu tiesa atzīst par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, 
atalgojumu par atstādināšanas laiku neizmaksā, bet, ja atstādināšanas laikā amatpersonai maksāta 
minimālā mēnešalga, starpību starp pilnu atalgojumu un minimālo mēnešalgu par atstādināšanas 
laiku neizmaksā. Attaisnošanas gadījumā amatpersonai izmaksā atalgojumu par atstādināšanas 
laiku, bet, ja atstādināšanas laikā amatpersonai vai darbiniekam maksāta minimālā mēnešalga, 
izmaksā starpību starp pilnu atalgojumu un minimālo mēnešalgu.

(3) Biroja priekšnieks uz laiku, bet ne ilgāk kā uz trim mēnešiem var atstādināt amatpersonu 
vai darbinieku no amata pienākumu pildīšanas, ja amatpersona vai darbinieks, pildot amata 
pienākumus, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī, kā arī citos gadījumos, kad 
amatpersonas vai darbinieka neatstādināšana no amata pienākumu pildīšanas var kaitēt viņa paša 
vai trešo personu drošībai un veselībai vai sabiedrības interesēm vai traucēt disciplinārlietas vai 
krimināllietas izmeklēšanai. Atstādināšanas gadījumā aptur atlīdzības izmaksu par turpmāko 
laiku no atstādināšanas dienas. Ja amatpersonas vai darbinieka atstādināšana bijusi nepamatota, 
atstādinātajai amatpersonai vai darbiniekam izmaksā atlīdzību par atstādināšanas laiku.”
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5. 25. pantā:
izslēgt panta nosaukumā vārdus “un darbinieku”;
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, dienesta pilnvaru pārsniegšanu, valsts 

noslēpuma vai ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu un darba kārtības neievērošanu, 
noteikto amata pienākumu nepildīšanu vai šo pienākumu nolaidīgu pildīšanu, Biroja mantas 
bojāšanu vai nozaudēšanu, kā arī par Biroja ētikas kodeksā noteikto profesionālās ētikas un 
uzvedības pamatprincipu neievērošanu, apkaunojošu nodarījumu, kas nav savienojams ar 
amatpersonas statusu, un citu normatīvo aktu neievērošanu amata pienākumu izpildē Biroja 
amatpersonu (izņemot Biroja priekšnieku) sauc pie disciplināratbildības.”;

izslēgt otrās daļas ievaddaļā vārdus “un darbiniekam”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Biroja priekšnieks disciplinārsodu uzliek 10 dienu laikā no disciplinārlietu komisijas 

atzinuma saņemšanas dienas. Lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu var pārsūdzēt mēneša 
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”;

izslēgt sestajā daļā vārdus “un darbinieka”.

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13., 14. un 15. punktu šādā redakcijā: 
“12.  Ministru kabinets līdz 2016. gada 1. jūnijam izdod šā likuma 4. panta otrajā daļā 

paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada 
1. jūnijam ir piemērojami Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 671 “Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu atlases kārtība”, ciktāl tie nav 
pretrunā ar šo likumu.

13.  Ministru kabinets līdz 2016. gada 1. jūnijam izdod šā likuma 4. panta sestās daļas 
4. punktā paredzētos noteikumus, kas nosaka ziņojumā iekļaujamās informācijas detalizācijas 
pakāpi un apjomu.

14. Ministru kabinets līdz 2016. gada 31. decembrim izdod šā likuma 4. panta desmitajā daļā 
paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada 
31. decembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumi Nr. 818 
“Kārtība, kādā izveidojama komisija, lai izvērtētu iemeslus Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

15. Biroja priekšnieks ne vēlāk kā līdz 2016. gada 30. jūnijam brīdina Birojā nodarbinātos, 
ar kuriem nodibināmas valsts dienesta attiecības, par darba tiesisko attiecību izbeigšanu un valsts 
dienesta tiesisko attiecību nodibināšanu. Ja nodarbinātais (amatpersona vai darbinieks) mēneša laikā 
pēc brīdinājuma saņemšanas nepiekrīt nodibināt valsts dienesta attiecības, tad Biroja priekšnieks 
ar rīkojumu izbeidz darba tiesiskās attiecības ar nodarbināto. Šo darba tiesisko attiecību izbeigšanai 
nav nepieciešama arodbiedrības piekrišana.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 10. martā. 

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 22. martā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.03.2016., Nr. 57.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

153. 310L/12 Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu 
sprāgstvielu aprites likumā

Izdarīt Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 
183. nr.; 2013, 36. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:
“1. pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu aprite — sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu 

izgatavošana, marķēšana, realizēšana, iegādāšanās, glabāšana, izmantošana, eksportēšana, 
importēšana, tranzīts, pārvietošana, pārvadāšana, uzskaitīšana, izņemšana un iznīcināšana;

2)  sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu glabāšana — sprāgstvielu un spridzināšanas 
ietaišu turēšana atļautā vietā, ievērojot noteiktās prasības;

3) sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu pārvietošana — sprāgstvielu un spridzināšanas 
ietaišu pārsūtīšana vai pārvadāšana no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas 
zonas valsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti;

4) sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu laišana tirgū — sprāgstvielu un spridzināšanas 
ietaišu piedāvāšana Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts tirgū pirmo 
reizi;

5)  sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu piedāvāšana tirgū — komercdarbības ietvaros 
veikta sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu piegādāšana izplatīšanai vai izmantošanai Eiropas 
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts tirgū par atlīdzību vai bez tās;

6) sprāgstviela — ķīmisks savienojums, ķīmisko savienojumu mehāniski maisījumi vai to 
šķīdumi, kas ārēju faktoru iedarbībā ātri reaģē, izdalot lielu daudzumu gāzes vai siltumenerģijas;

7) spridzināšanas ietaise — līdzeklis, kas nodrošina sprādzienu noteiktā vietā un laikā vai 
konkrētas iedarbības rezultātā (uzspridzināšanas līdzekļi un palaišanas ierīces — detonatori);

8) ražotājs — fiziskā vai juridiskā persona, kura izstrādā un izgatavo sprāgstvielas un 
spridzināšanas ietaises vai kuras uzdevumā sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tiek izstrādātas 
vai izgatavotas un kura laiž šīs sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tirgū ar savu nosaukumu vai 
preču zīmi vai izmanto savām vajadzībām;

9) pilnvarotais pārstāvis — fiziskā vai juridiskā persona, kas reģistrēta Eiropas Savienības 
dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un ir saņēmusi ražotāja rakstveida pilnvarojumu 
rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem šā likuma prasību izpildei; 

10) importētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī 
vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un laiž Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas 
zonas valsts tirgū kādas trešās valsts sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises; 

11) izplatītājs — piegādes ķēdē iesaistīta fiziskā vai juridiskā persona, kas nav ražotājs vai 
importētājs un kas piedāvā sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tirgū;

12) paziņotā institūcija — Latvijas nacionālās akreditācijas institūcijas akreditēta sprāgstvielu 
un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšanas institūcija, kurai ir juridiskās personas statuss 
un par kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir paziņots Eiropas Komisijai, vai citu Eiropas 
Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu paziņota sprāgstvielu un spridzināšanas 
ietaišu atbilstības novērtēšanas institūcija.”
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2. Izteikt 5. un 6. pantu šādā redakcijā: 
“5. pants. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšana
(1) Pirms sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises laišanas tirgū ražotājs nodrošina, ka tiek 

veikta sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises atbilstības novērtēšana.
(2)  Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstību novērtē paziņotā institūcija atbilstoši 

normatīvajiem aktiem, kas nosaka sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšanas 
prasības.

6. pants. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšanas institūcijas un 
tām izvirzāmās prasības

(1) Ekonomikas ministrija atbilstības novērtēšanu reglamentējošos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā paziņo Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas 
zonas valstīm par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšanas institūcijām.

(2)  Ja atbilstības novērtēšanas institūciju paziņošanas komisijas rīcībā ir informācija, ka 
paziņotā institūcija vairs neatbilst tai noteiktajām prasībām vai nepilda savus pienākumus, šī 
komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par paziņotās institūcijas statusa ierobežošanu, apturēšanu 
vai atsaukšanu, un Ekonomikas ministrija par to informē Eiropas Komisiju, Eiropas Savienības 
dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

(3)  Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmās 
prasības nosaka Ministru kabinets.”

3. Izslēgt 7. pantu.

4. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā: 
“7.1 pants. Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja, importētāja un izplatītāja pienākumi
Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja, importētāja un izplatītāja pienākumus nosaka Ministru 

kabinets.”

5. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā: 
“14.1 pants. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu piedāvāšana tirgū 
(1) Sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises laiž tirgū tikai tad, ja tās atbilst drošuma 

pamatprasībām, ir glabātas un marķētas atbilstoši sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tām ir pievienotas lietošanas instrukcijas un drošuma 
informācija valsts valodā, ir pieejama atbilstoša tehniskā dokumentācija un sagatavota Eiropas 
Savienības atbilstības deklarācija, kā arī veikta atbilstības novērtēšana un tas ir apliecināts ar 
Eiropas atbilstības zīmes CE marķējumu un ja, izmantojot paredzētajam mērķim, tās neapdraud 
cilvēku veselību un drošību.

(2) Sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises piedāvā tirgū tikai tad, ja tiek ievērotas šā likuma 
prasības.”

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā: 
“4.  Sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, kuras laistas tirgū līdz 2016. gada 19. aprīlim, 

drīkst piedāvāt tirgū, ja tās atbilst sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises tirgū laišanas brīdī spēkā 
esošo normatīvo aktu prasībām, kas regulē sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu apriti.”
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7. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā: 
“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 
26. februāra direktīvas 2014/28/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz civilām 
vajadzībām paredzēto sprāgstvielu pieejamību tirgū un pārraudzību.”

Likums stājas spēkā 2016. gada 20. aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 10. martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 22. martā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.03.2016., Nr. 57.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

154. 311L/12 Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkumu likumā

Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 
140. nr.; 2013, 188., 191. nr.; 2015, 107. nr.) šādus grozījumus:

1. 19. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

1) rīkojot autotransporta līdzekļu iepirkumu, ņem vērā to ekspluatācijas ietekmi uz 
enerģētiku un vidi un izvērtē vismaz enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda, slāpekļa 
oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju apjomu;

2) rīkojot jaunu autotransporta līdzekļu iepirkumu, var ņemt vērā autotransporta 
līdzekļa dzinēja spēju izmantot elektroenerģiju, fosilās un biodegvielas maisījumus 
ar paaugstinātu biodegvielas saturu (virs 10 procentiem) vai tīru biodegvielu, ja 
šāda autotransporta izmantošana ir tehniski iespējama un ekonomiski lietderīga.”;

izteikt trešās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) tehniskajās specifikācijās iekļauj prasības attiecībā uz dzinēja veidu, enerģijas patēriņa 

un šā panta pirmajā daļā minēto vielu emisiju apjomu, kā arī, ja nepieciešams, citiem 
ietekmes uz vidi aspektiem;”.

2. Izteikt 42. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu 
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis 
ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa 
vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences 
tiesību pārkāpumu, iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir 
atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;”.

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 18. punktu šādā redakcijā:
“18. Šā likuma grozījums par 42. panta pirmās daļas 3. punkta izteikšanu jaunā redakcijā stājas 

spēkā 2016. gada 15. aprīlī. Ja iepirkums vai iepirkuma procedūra izsludināta pirms šā grozījuma 
spēkā stāšanās dienas, tā pabeidzama, tai skaitā apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā ar šā likuma 
noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 10. martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 22. martā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.03.2016., Nr. 57.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

155. 312L/12 Grozījumi Krimināllikumā 
Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 

15. nr.; 2000, 12., 13. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 11., 16., 22., 23. nr.; 2003, 10., 15. nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 
11., 12., 13. nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21. nr.; 2006, 1., 7., 22. nr.; 2007, 3., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; 
2009, 13., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 178., 199. nr.; 2011, 99., 117., 148., 
199. nr.; 2012, 202. nr.; 2013, 61. nr.; 2014, 66., 70., 105., 204., 214. nr.; 2015, 11., 34., 227., 235. nr.; 
2016, 31. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 36. panta trešajā daļā vārdus “vai mazāk smagu noziegumu” ar vārdiem “mazāk 
smagu noziegumu vai smagu noziegumu, par kuru paredzēts brīvības atņemšanas sods līdz pieciem 
gadiem”.

2. 41. pantā:
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4)Vainīgā mantisko stāvokli nosaka, novērtējot viņa iespējas nekavējoties samaksāt naudas 

sodu vai gūt paredzamus ienākumus, kas viņam ļautu likumā noteiktajā laikā samaksāt uzlikto 
naudas sodu.”;

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja naudas sods pārsniedz trīssimt minimālo mēnešalgu apmēru, tā samaksu attiecīgi tiesa 

vai prokurors var sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem no dienas, kad 
spriedums vai priekšraksts par sodu stājies likumīgā spēkā.”;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Noteiktajā laikā nesamaksāto naudas sodu, ja tas nepārsniedz trīsdesmit minimālo 

mēnešalgu apmēru, aizstāj ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vienu minimālo mēnešalgu rēķinot kā 
četras īslaicīgas brīvības atņemšanas dienas, taču ne vairāk par trim mēnešiem; nesamaksāto naudas 
sodu, ja tas nepārsniedz divsimt minimālo mēnešalgu apmēru, aizstāj ar brīvības atņemšanu, vienu 
minimālo mēnešalgu rēķinot kā četras brīvības atņemšanas dienas, taču ne vairāk par vienu gadu; 
nesamaksāto naudas sodu, ja tas pārsniedz divsimt minimālo mēnešalgu apmēru, aizstāj ar brīvības 
atņemšanu, vienu minimālo mēnešalgu rēķinot kā piecas brīvības atņemšanas dienas, taču ne 
vairāk par pieciem gadiem.”

3. Izteikt 44. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Tiesību ierobežošana ir papildsods, ko piespriež tiesa vai, sastādot priekšrakstu par sodu, 

nosaka prokurors uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, atņemot šā likuma sevišķās daļas 
attiecīgajā pantā minētās tiesības vai nosakot aizliegumu.”

4. Izteikt 63. panta trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) nosacīti notiesātas personas — gadu pēc pārbaudes laika beigām, bet papildsoda 

piemērošanas gadījumā — gadu pēc papildsoda izciešanas laika beigām. Ja nosacīti 
notiesātajai personai tiek izpildīts piespriestais sods, sodāmības dzēšanas termiņu 
aprēķina, ņemot vērā faktiski izciesto sodu.”

5. Aizstāt 70.2 panta ceturtajā daļā vārdus “un mazāk smagu noziegumu” ar vārdiem “mazāk 
smagu noziegumu vai smagu noziegumu, par kuru paredzēts brīvības atņemšanas sods līdz pieciem 
gadiem”.
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6. Izslēgt 70.4 panta otro daļu.

7. Papildināt likumu ar 73.1 pantu šādā redakcijā:
“73.1  pants. Masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas, glabāšanas, pārvietošanas, 

lietošanas un izplatīšanas finansēšana
(1) Par masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas, glabāšanas, pārvietošanas, lietošanas 

vai izplatīšanas finansēšanu, tas ir, jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas tiešu vai 
netiešu vākšanu vai nodošanu ar mērķi tos izmantot vai zinot, ka tie tiks pilnīgi vai daļēji izmantoti, 
lai finansētu masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai 
izplatīšanu, — 

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit 
gadiem, konfiscējot mantu.

(2) Par masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas, glabāšanas, pārvietošanas, lietošanas 
vai izplatīšanas finansēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā, —

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no piecpadsmit līdz divdesmit 
gadiem, konfiscējot mantu.”

8. Papildināt likumu ar 217.1 pantu šādā redakcijā:
“217.1 pants. Darba samaksas noteikumu pārkāpšana
Par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu, ja tas izdarīts 

ievērojamā apmērā, — 
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 

ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību 
vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz trim gadiem.”

9. Izteikt 231.1 panta sankciju šādā redakcijā: 
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

10. 285. pantā:
papildināt otrās daļas dispozīciju pēc vārda “stāvokli” ar vārdiem “vai personu grupa pēc 

iepriekšējas vienošanās, vai arī par vienā gadījumā vairāku personu nelikumīgu pārvietošanu pāri 
valsts robežai”;

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdu “četriem” ar vārdu “pieciem”;
aizstāt trešās daļas sankcijā vārdus “līdz septiņiem” ar vārdiem “no diviem līdz astoņiem”;
aizstāt ceturtās daļas sankcijā vārdus “līdz desmit” ar vārdiem “no trim līdz piecpadsmit”.

11. 285.1 pantā:
aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus “vienam gadam” ar vārdiem “diviem gadiem”;
aizstāt otrās daļas sankcijā vārdu “trim” ar vārdu “četriem”.

12. Papildināt 316. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ārvalsts šā panta izpratnē ir jebkura teritorija ārpus Latvijas Republikas.”

13. Papildināt 322. panta pirmās daļas dispozīciju pēc vārdiem “kukuļa vai tā” ar vārdiem 
“apsolījuma vai”.
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14. Izteikt 323. panta pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:
“(1) Par kukuļa, tas ir, materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, došanu vai 

piedāvāšanu vai par kukuļa apsolīšanu pēc tā pieprasīšanas personiski vai ar starpnieku valsts 
amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību 
kukuļdevēja, kukuļa piedāvātāja vai apsolītāja, vai citas personas interesēs, neatkarīgi no tā, 
vai nodotais, piedāvātais vai apsolītais kukulis domāts šai valsts amatpersonai vai jebkurai citai 
personai, —”.

15. Papildināt 324. panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārda “kukuli” ar vārdiem “apsolījusi 
vai”.

16. Izteikt 329. panta sankciju šādā redakcijā: 
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

17. Izteikt 352. panta sankciju šādā redakcijā: 
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:
“14.1 Nosakot sodu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar Krimināllikuma 

50. pantu vai pēc vairākiem spriedumiem saskaņā ar Krimināllikuma 51. pantu un konstatējot, 
ka personai ir noteikta gan policijas kontrole, gan probācijas uzraudzība, policijas kontroli ietver 
probācijas uzraudzībā neatkarīgi no policijas kontrolei noteiktā termiņa.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 10. martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 24. martā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.03.2016., Nr. 59.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

156. 313L/12 Grozījumi Arhīvu likumā
Izdarīt Arhīvu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 35. nr.; 2013, 84. nr.; 2014, 220. nr.) šādus 

grozījumus:

1.  Aizstāt 1. panta 16. punktā vārdus “kā arī valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība, 
kapitālsabiedrība, kurās valstij vai pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas)” ar vārdiem 
“kapitālsabiedrība, kurā publiskai personai pieder kapitāla daļas vai akcijas, vienas vai vairāku 
publisku personu kapitālsabiedrības izšķirošajā ietekmē esoša kapitālsabiedrība, kā arī biedrība vai 
nodibinājums, kurā publiska persona ir biedrs vai dibinātājs”.

2. Aizstāt 6. panta sestajā daļā vārdus “tiem noteiktā glabāšanas termiņa beigām” ar vārdiem 
“beidzies tiem noteiktais glabāšanas termiņš institūcijas arhīvā”.

3. Aizstāt 17. panta pirmajā daļā vārdus “vienota valsts informācijas sistēma” ar vārdiem 
“Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas sastāvdaļa”.

4. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā: 
“17.1 pants. Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma 
(1) Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma ietver: 

1) nacionālā dokumentārā mantojuma reģistru;
2) datus par nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļautajiem dokumentiem;
3) datus par institūciju un akreditēto privāto arhīvu uzraudzību un kontroli; 
4) Latvijas Nacionālā arhīva e-pakalpojumus;
5) citus šā likuma izpildei nepieciešamos datus. 

(2)  Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas pārzinis ir Latvijas Nacionālais arhīvs. 
Latvijas Nacionālais arhīvs nodrošina Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas datu ievadīšanu 
un aktualizēšanu:

1) ievadītos datus saglabājot līdz tiem noteiktā glabāšanas termiņa beigām; 
2) nosakot datu glabāšanas termiņu pēc dokumenta arhīviskās vērtības izvērtēšanas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
3) iznīcinot neaktuālos datus pēc tiem noteiktā glabāšanas termiņa beigām. 

(3) Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā ievadāmos datus iegūst elektroniski tiešsaistes 
datu pārraides režīmā vai dokumentu apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

(4) Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas dati par nacionālajā dokumentārajā 
mantojumā iekļautajiem dokumentiem, kurus glabā Latvijas Nacionālajā arhīvā, institūciju arhīvos 
vai akreditētajos privātajos arhīvos, ir pieejami bez maksas tiešsaistē Latvijas Nacionālā arhīva 
portālā, ja to pieejamība netiek ierobežota atbilstoši šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumiem.

(5) Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas darbību un tās administrēšanu nodrošina 
Kultūras informācijas sistēmu centrs.”

5. Izslēgt 18. panta 4. punktu.
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6. Papildināt 20. panta otrās daļas 6. punktu pēc vārdiem “uzrauga dokumentu” ar vārdiem 
“un arhīvu”.

7. Izslēgt 25. panta pirmās daļas 5. punktu.

8. Izslēgt 26. pantu.

9. Pārejas noteikumos:
izslēgt 10. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:
“11. Šā likuma 17.1 panta piektā daļa ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 10. martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 22. martā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.03.2016., Nr. 57.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

157. 314L/12 Grozījumi Operatīvās darbības likumā
Izdarīt Operatīvās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 1994, 1. nr.; 1995, 18. nr.; 1997, 15. nr.; 2002, 16. nr.; 2005, 14., 22. nr.; 2007, 22. nr.; 2009, 
9. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2012, 46. nr.) šādus grozījumus:

1. 2. panta pirmajā daļā:
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4) noziedzīgi iegūtas mantas, kā arī citas tādas mantas (arī finanšu līdzekļu) meklēšana, 
kas var tikt pakļauta arestam saistībā ar noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;”; 

izteikt 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:
“6) valsts neatkarības, konstitucionālās iekārtas, teritoriālās integritātes, ekonomiskās 

suverenitātes, militārā potenciāla, kā arī citu valsts vai sabiedrības drošības 
apdraudējumu konstatēšana un novēršana;

  7) valsts noslēpuma aizsardzība;
  8) informācijas iegūšana par konkrētām personām, ja izlemjams jautājums par šo 

personu pieeju valsts noslēpumam, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas 
Savienības vai ārvalstu institūciju klasificētajai informācijai vai jautājums par 
personu tiesībām uz tādu nodarbošanos vai amatu, attiecībā uz kuru likums paredz 
valsts drošības iestāžu vai sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas iestāžu 
atzinuma sniegšanu;”;

papildināt daļu ar 9. punktu šādā redakcijā:
“9) likumā noteiktajos gadījumos — personu speciālās aizsardzības nodrošināšana.”

2.  3. pantā:
papildināt pirmo daļu ar vārdiem “kā arī personu pamattiesības”;
izslēgt trešo daļu.

3.  4. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “vispārējās cilvēka tiesības” ar vārdiem “personu pamattiesības”;
izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Operatīvā darbība veicama, iespējami mazāk iejaucoties personu pamattiesībās.”;
papildināt ceturto daļu pēc vārda “sasniegšana” ar vārdiem “ar Kriminālprocesa likumā vai 

citos procesuālajos likumos paredzētajiem līdzekļiem un metodēm vai arī”;
papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja operatīvās darbības pasākuma veikšanai ir zudusi nepieciešamība vai zudis pamats, tā 

veikšanu pārtrauc.”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā: 
“(5) Operatīvās darbības pasākumi veicami neatkarīgi no personu izcelsmes, dienesta un 

mantiskā stāvokļa un amata, pilsonības, rases vai etniskās piederības, attieksmes pret reliģiju, 
politiskajiem uzskatiem un piederības pie politiskajām partijām, sabiedriskajām organizācijām, 
biedrībām vai citiem apstākļiem. Minētie faktori nedrīkst ietekmēt operatīvo darbību, ja tas nav 
īpaši norādīts likumā.”;

http://likumi.lv/doc.php?id=178987
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papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem mērķtiecīgi iegūt informāciju laikā, kad 

tiek sniegta zvērinātu advokātu, ārstu, psihologu un reģistrētu reliģisko organizāciju garīdznieku 
profesionālā palīdzība, izņemot gadījumus, kad pret minētajām personām šajā likumā noteiktajā 
kārtībā tiek veikta operatīvā izstrāde.”

4. Aizstāt 5. pantā vārdus “vai arī tā var griezties ar prasību tiesā” ar vārdiem “kā arī tā var 
vērsties tiesā”.

5. 6. panta pirmajā daļā:
izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
“Operatīvās darbības saturs ir operatīvās darbības pasākumi un to īstenošanas metodes. 

Operatīvās darbības pasākumi ir:”;
papildināt daļu ar 8.1 punktu šādā redakcijā: 

“81) operatīvā darījumu pārraudzība kredītiestādes vai finanšu iestādes klienta kontā;”.

6. 7. pantā:
aizstāt otrajā daļā vārdus “konstitucionālās tiesības” ar vārdu “pamattiesības”;
izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā: 
“(3) Operatīvās darbības pasākumi, kuru gaitā tiek būtiski aizskartas personu pamattiesības, 

veicami sevišķajā veidā — tas ir, ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai viņa īpaši pilnvarota 
Augstākās tiesas tiesneša akceptu vai, ja likumā paredzēts, — ar prokurora akceptu. 

(4) Operatīvā korespondences kontrole, operatīvā personas paustās vai uzglabātās informācijas 
satura iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem, operatīvā nepublisku sarunu slepena noklausīšanās 
(arī pa tālruni, ar elektroniskajiem un cita veida sakaru līdzekļiem), operatīvā publiski nepieejamas 
vietas videonovērošana, operatīvā darījumu pārraudzība kredītiestādes vai finanšu iestādes klienta 
kontā, operatīvā iekļūšana un ilgstoša operatīvā novērošana (izsekošana) veicama tikai sevišķajā 
veidā un ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai viņa īpaši pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša 
akceptu. Atļauju veikt šos operatīvās darbības pasākumus var izsniegt uz laiku līdz trim mēnešiem, 
bet pamatotas nepieciešamības gadījumā to var pagarināt uz laiku līdz trim mēnešiem. Minētās 
atļaujas pagarināšanas reižu skaits nav ierobežots, taču attiecīgo operatīvās darbības pasākumu 
veikšana pieļaujama tikai tajā laikā, kamēr tiek veikta operatīvā izstrāde.”;

izslēgt piektās daļas trešo un ceturto teikumu; 
izslēgt sestajā daļā vārdus “operatīvās darbības pasākumu veikšanai sevišķajā veidā pret 

aizturētajām, aizdomās turētajām, apsūdzētajām, tiesājamām un notiesātajām personām operatīvās 
darbības subjektu vai penitenciāro iestāžu telpās, kā arī”;

izslēgt septīto daļu.

7. 8. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “operatīvo pasākumu” ar vārdiem “operatīvās darbības pasākumu”;
aizstāt otrajā daļā vārdu “pantā” ar vārdu “panta”.

8. 9. pantā: 
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 
“(1) Operatīvā izzināšana ir operatīvās darbības subjektu amatpersonu atklāta vai maskēta 

darbība, kuras gaitā, izmantojot operatīvo aptauju, operatīvo uzziņu, operatīvo datu iegūšanu 
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no elektronisko sakaru komersantiem, operatīvo noskaidrošanu un operatīvo ziņu iegūšanu no 
kredītiestādēm vai finanšu iestādēm, tiek iegūta informācija par faktiem, personām un lietām.”;

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā: 
“(5)  Operatīvo datu iegūšanu no elektronisko sakaru komersantiem  —  tas ir, tādu datu 

iegūšanu, kuru saglabāšana elektronisko sakaru komersantam noteikta likumā (saglabājamie 
dati), — veic ar operatīvās darbības subjekta vadītāja (priekšnieka) vai viņa pilnvarotas amatpersonas 
akceptu, pieprasot datus no elektronisko sakaru komersantiem. Ja saglabājamie dati attiecībā uz 
identificētu personu konkrētajā operatīvās darbības procesā kopumā pieprasīti par laikposmu, kas 
pārsniedz 30 dienas, operatīvās darbības subjekta pieprasījumam nepieciešams rajona (pilsētas) 
tiesas priekšsēdētāja īpaši pilnvarota tiesneša akcepts.

(6) Operatīvo ziņu iegūšanu no kredītiestādēm vai finanšu iestādēm — tas ir, kredītiestāžu vai 
finanšu iestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu vai dokumentu, kuri satur šādas ziņas, pieprasīšanu 
no kredītiestādēm vai finanšu iestādēm — veic ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai viņa īpaši 
pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša akceptu.”

9. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā: 
“10. pants. Operatīvā novērošana (izsekošana)
(1)  Operatīvās darbības subjektu amatpersonas ir tiesīgas veikt personu novērošanu 

(izsekošanu), dažādu stacionāro un mobilo objektu novērošanu un ar tiem saistīto personu 
novērošanu (izsekošanu).

(2) Ja operatīvās darbības subjekta rīcībā ir pamatota informācija par personas gatavotu vai 
izdarītu noziedzīgu nodarījumu vai tās radītu valsts vai sabiedrības drošības apdraudējumu, ir 
atļauta šīs personas ilgstoša operatīvā novērošana (izsekošana). 

(3) Ir atļauta arī tādas personas ilgstoša operatīvā novērošana (izsekošana), kura ir saistīta ar 
šā panta otrajā daļā minēto personu vai šā panta pirmajā daļā minēto objektu, meklējamo personu, 
noziedzīgi iegūtu mantu un citu mantu (arī finanšu līdzekļiem), kas var tikt pakļauta arestam 
saistībā ar noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ja ir pamats uzskatīt, ka personas ilgstoša operatīvā 
novērošana (izsekošana) ļaus noskaidrot noziedzīga nodarījuma izdarīšanas apstākļus vai to 
izdarījušās personas, meklējamās personas atrašanās vietu, novērst vai atklāt valsts vai sabiedrības 
drošības apdraudējumu vai arī ļaus identificēt vai atrast šajā pantā minēto mantu.  

(4) Par ilgstošu operatīvo novērošanu (izsekošanu) uzskatāma personas novērošana 
(izsekošana), kas konkrētā operatīvās darbības procesā slepeni ilgst vairāk nekā 30 dienas. Ilgstoša 
operatīvā novērošana (izsekošana) ir pieļaujama tikai operatīvās izstrādes gadījumos.”

10. 15. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdu “rīcība” ar vārdu “darbība”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3)  Operatīvais eksperiments, kura mērķis ir fiksēt, kā noziedzīgu vai citādu prettiesisku 

rīcību izraisošā situācijā rīkojas personas, attiecībā uz kurām tiek veikta operatīvā izstrāde, izdarāms, 
pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta amatpersonas lēmumu, ko akceptējis prokurors.”

11. Aizstāt 15.1 panta piektajā daļā vārdus “citi sevišķā veidā” ar vārdiem “sevišķajā veidā”.

12. Izteikt 16. pantu šādā redakcijā: 
“16. pants. Operatīvā detektīvdarbība
(1) Operatīvā detektīvdarbība ir operatīvās darbības pasākumi, kurus publiskās vietās tieši 

(personiski) veic operatīvās darbības subjekta amatpersona, lai novērojot un izsekojot konstatētu 
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ar noziedzīgu darbību saistītos faktus, lietas un personas, novērstu vai atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, valsts vai sabiedrības drošības apdraudējumu, kā arī meklētu aizdomās turētos, 
apsūdzētos, notiesātos un bez vēsts pazudušas personas. 

(2)  Operatīvā detektīvdarbība veicama gan atklāti, gan slēpjot piederību pie operatīvās 
darbības subjekta, un tās gaitā ar operatīvās darbības subjekta vadītāja vai viņa vietnieka atļauju var 
nodibināt sakarus ar operatīvo interesi izraisošām personām.

(3) Operatīvās darbības subjektu amatpersonas operatīvās izstrādes uzdevumu risināšanai ir 
tiesīgas veikt operatīvo detektīvdarbību, iesaistoties noziedzīgā vidē (tieši un leģendēti), nodibinot 
sakarus ar operatīvajā uzskaitē esošajām personām un ar tām saistītajām personām. Šāda darbība 
un amatpersonas identitāte ir valsts noslēpums.

(4) Operatīvo detektīvdarbību, iesaistoties noziedzīgā vidē, veic, pamatojoties uz operatīvās 
darbības subjekta amatpersonas lēmumu, ko akceptējis prokurors.”

13. Papildināt likumu ar 16.1
 pantu šādā redakcijā: 

“16.1  pants. Operatīvā darījumu pārraudzība kredītiestādes vai finanšu iestādes 
klienta kontā

(1) Ja operatīvās darbības subjekta rīcībā ir pamatota informācija par personas gatavotu vai 
izdarītu noziedzīgu nodarījumu vai tās radītu valsts vai sabiedrības drošības apdraudējumu, ir 
atļauta šīs personas darījumu pārraudzības pieprasīšana kredītiestādes vai finanšu iestādes klienta 
kontā. 

(2) Ir atļauta arī tādas personas darījumu pārraudzības pieprasīšana kredītiestādes vai finanšu 
iestādes klienta kontā, kura ir saistīta ar šā panta pirmajā daļā minēto personu, meklējamo personu, 
noziedzīgi iegūtu mantu un citu mantu (arī finanšu līdzekļiem), kas var tikt pakļauta arestam 
saistībā ar noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ja ir pamats uzskatīt, ka darījumu pārraudzība 
kredītiestādes vai finanšu iestādes klienta kontā ļaus noskaidrot noziedzīga nodarījuma izdarīšanas 
apstākļus vai to izdarījušās personas, meklējamās personas atrašanās vietu, novērst vai atklāt valsts 
vai sabiedrības drošības apdraudējumu vai arī ļaus identificēt vai atrast šajā pantā minēto mantu.”

14. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā: 
“17. pants. Operatīvā korespondences kontrole, operatīvā personas paustās vai uzglabātās 

informācijas satura iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem, operatīvā sarunu noklausīšanās un 
operatīvā publiski nepieejamas vietas videonovērošana

(1) Ja operatīvās darbības subjekta rīcībā ir pamatota informācija par personas gatavotu vai 
izdarītu noziegumu vai tās radītu valsts vai sabiedrības drošības apdraudējumu vai nozieguma 
izdarīšanā aizdomās turētā, apsūdzētā vai notiesātā persona tiek meklēta, ir atļauta: 

1) operatīvā korespondences kontrole — tas ir, šīs personas nosūtāmās un saņemamās 
pasta, telegrāfa un cita veida korespondences (sūtījuma), kā arī šādas korespondences 
(sūtījuma) nosūtīšanai un saņemšanai paredzētās, šīs personas rīcībā esošās 
elektrosakaru un cita veida sistēmas kontrole bez nosūtītāja un adresāta ziņas;

2) operatīvā personas paustās vai uzglabātās informācijas satura iegūšana no 
tehniskajiem līdzekļiem — tas ir, šīs personas paustās vai uzglabātās informācijas 
satura noņemšana vai kopēšana no personu īpašumā vai rīcībā esošajām 
elektroniskajām un cita veida informācijas glabāšanas ierīcēm un informācijas 
kanāliem bez šo elektronisko un cita veida informācijas glabāšanas ierīču un 
informācijas kanālu vai datu īpašnieka, valdītāja vai turētāja ziņas;

3) operatīvā sarunu noklausīšanās — tas ir, to sarunu noklausīšanās, kuras notiek starp 
šo personu un citām personām (arī pa tālruni, ar elektroniskajiem un cita veida 
sakaru līdzekļiem);
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4) operatīvā publiski nepieejamas vietas videonovērošana — tas ir, publiski nepieejamā 
vietā notiekošo norišu videonovērošana bez šīs vietas īpašnieka, valdītāja un 
apmeklētāju ziņas.

(2) Ir atļauta arī tādas personas operatīvā korespondences kontrole, operatīvā personas 
paustās vai uzglabātās informācijas satura iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem vai operatīvā 
sarunu noklausīšanās, kura šā panta pirmajā daļā minētajām personām sniedz jebkādu palīdzību 
nozieguma gatavošanā, izdarīšanā vai nozieguma pēdu slēpšanā vai palīdz slēpties nozieguma 
izdarīšanā aizdomās turētajai, apsūdzētajai vai notiesātājai meklējamai personai, ja ir pamats 
uzskatīt, ka attiecīgais operatīvās darbības pasākums ļaus noskaidrot nozieguma apstākļus vai to 
izdarījušās personas, noskaidrot meklējamās personas atrašanās vietu, novērst vai atklāt valsts vai 
sabiedrības drošības apdraudējumu vai arī ļaus identificēt vai atrast noziedzīgi iegūtu mantu.”

15. 18. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “operatīvie pasākumi” ar vārdiem “operatīvās darbības pasākumi”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā: 
“(2) Operatīvās darbības process var sākties pirms kriminālprocesa uzsākšanas, tas var norisēt 

kriminālprocesa laikā un turpināties pēc tā pabeigšanas.”

16. Aizstāt 20. panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “minētos pasākumus” ar vārdiem 
“minēto pasākumu”.

17. 21. pantā:
aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdu “iestādes” ar vārdu “subjekta”;
izslēgt piekto daļu.

18. 22. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “valstij svarīgu interešu apdraudējumu” ar vārdiem “valsts vai 

sabiedrības drošības apdraudējumu”;
aizstāt otrajā daļā vārdu “iestādes” ar vārdu “subjekta”;
aizstāt piektajā daļā vārdu “iestādes” ar vārdu “subjekta”.

19. 23. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “Operatīvās darbības iestādes ir tiesīgas vākt” ar vārdiem 

“Operatīvās darbības subjekti ir tiesīgi vākt” un vārdus “oficiālo legālo” — ar vārdiem “publiski 
pieejamo”;

papildināt ceturto daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā: 
“11) turpmāka šā likuma 2. pantā minēto uzdevumu izpilde un 1. pantā noteikto mērķu 

sasniegšana nav iespējama vai nav samērīga ar apdraudējuma veidu vai bīstamības 
pakāpi;”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā: 
“(5)  Operatīvās uzskaites lietas pēc to izbeigšanas tiek uzglabātas likumā un operatīvās 

darbības subjekta noteiktajā kārtībā. Operatīvās uzskaites lietas pēc to izbeigšanas glabā 10 gadus, 
bet lietas, kas saistītas ar personu speciālās aizsardzības nodrošināšanu, — 75 gadus. Iznīcinot 
operatīvās uzskaites lietu, operatīvās darbības subjekts saglabā dokumentus (materiālus), kas 
satur informāciju, kura nepieciešama un kurai ir nozīme operatīvās darbības un kriminālprocesa 
uzdevumu veikšanā.”
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20. Papildināt likumu ar 23.1 un 23.2 pantu šādā redakcijā: 
“23.1  pants. Tiesneša un prokurora akcepta saņemšana operatīvās darbības pasākuma 

veikšanai
(1) Lai īstenotu sevišķajā veidā veicamu operatīvās darbības pasākumu, operatīvās darbības 

subjekta amatpersona pieņem attiecīgu lēmumu, kurā norāda: 
1) tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kas pieņēma lēmumu; 
2) tā operatīvās darbības procesa stadiju, kurā nepieciešams veikt attiecīgo operatīvās 

darbības pasākumu, lietas numuru un iestādi, kas veic lietvedību šajā lietā;
3) veicamās darbības un to veikšanas laikposmu vai ilgumu;
4) operatīvās darbības pasākuma veikšanas nepieciešamības pamatojumu;
5) gaidāmo rezultātu;
6) iemeslu, kas neļauj gaidāmo rezultātu sasniegt citā veidā vai tā sasniegšanu būtiski 

apgrūtina.
(2) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju norāda arī šā likuma 15. panta trešajā daļā, 

15.1  panta ceturtajā daļā un 16. panta ceturtajā daļā minētajā operatīvās darbības subjekta 
amatpersonas lēmumā.

(3) Lēmumā par operatīvās darbības pasākuma veikšanu vienlaikus var iekļaut informāciju 
par vairākiem sevišķajā veidā veicamiem vai šā likuma 15. panta trešajā daļā, 15.1 panta ceturtajā 
daļā un 16. panta ceturtajā daļā minētajiem operatīvās darbības pasākumiem, ja šo pasākumu 
veikšana ir savstarpēji saistīta un visus šos operatīvās darbības pasākumus akceptē (dod piekrišanu) 
attiecīgi tiesnesis vai prokurors.

(4) Lēmumu par attiecīgā operatīvās darbības pasākuma veikšanu saskaņo operatīvās darbības 
subjekta amatpersonas tiešais vadītājs (priekšnieks) vai viņa vietnieks.

(5)  Lai izlemtu, vai attiecīgais operatīvās darbības pasākums ir akceptējams, tiesnesis 
vai prokurors iepazīstas ar lēmumu par operatīvās darbības pasākuma veikšanu, kā arī ar tiem 
operatīvās darbības subjekta rīcībā esošajiem dokumentiem, materiāliem un informāciju, ar ko tiek 
pamatota konkrētā operatīvās darbības pasākuma veikšanas nepieciešamība.

(6) Tiesnesis vai prokurors, lemjot par operatīvās darbības pasākuma akceptēšanu, izvērtē tā 
veikšanas pamatojumu, kā arī šā likuma 4. pantā minēto operatīvās darbības principu ievērošanu. 
Lemjot par operatīvās iekļūšanas akceptēšanu, tiesnesis izvērtē arī tā operatīvās darbības pasākuma 
pamatojumu, kura īstenošanai tiek veikta operatīvā iekļūšana.

(7)  Tiesnesis, lemjot par tāda operatīvās darbības pasākuma akceptēšanu, kas veikts 
neatliekamos gadījumos saskaņā ar šā likuma 7. panta piektās daļas nosacījumiem, papildus šā panta 
sestajā daļā minētajam izvērtē operatīvās darbības pasākuma neatliekamās uzsākšanas pamatotību. 
Ja minētajā gadījumā tiesnesis atzinis operatīvās darbības pasākuma veikšanu par nepamatotu vai 
prettiesisku, operatīvās darbības subjekts iegūto informāciju nekavējoties iznīcina.

(8)  Akceptējot operatīvās darbības pasākumu, norāda tā veikšanai atļauto laikposmu vai 
ilgumu.

(9) Lēmums par operatīvās darbības pasākuma veikšanu, tiesneša vai prokurora akcepts šā 
pasākuma veikšanai vai atteikums to akceptēt noformējams rakstveidā, ievērojot šā likuma, likuma 
“Par valsts noslēpumu”, Informācijas atklātības likuma un citu informācijas aizsardzību regulējošo 
normatīvo aktu prasības.

23.2  pants. Tiesneša un prokurora akceptētā operatīvās darbības pasākuma veikšanas 
pārskats

(1) Operatīvās darbības subjekta amatpersona 10 darbdienu laikā pēc tāda operatīvās darbības 
pasākuma veikšanas, kuru akceptējis tiesnesis vai prokurors, vai pēc tam, kad beidzies akceptā 
norādītais pieļaujamais laiks, vai pēc atteikšanās veikt operatīvās darbības pasākumu sagatavo 
operatīvās darbības pasākuma veikšanas pārskatu, kurā norāda:
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1) vai operatīvās darbības pasākums ir veikts; 
2) operatīvās darbības pasākuma faktisko veikšanas laikposmu vai ilgumu;
3) vai operatīvās darbības pasākuma veikšanas laikā notika atkāpšanās no akcepta, kā 

tā izpaudās un kādi bija šādas atkāpšanās iemesli;
4) sasniegto rezultātu.

(2) Operatīvās darbības pasākuma veikšanas pārskatu apstiprina operatīvās darbības subjekta 
amatpersonas tiešais vadītājs (priekšnieks) vai viņa vietnieks. Minēto pārskatu pievieno attiecīgās 
operatīvās darbības procesa materiāliem.

(3)  Ja operatīvās darbības subjekta amatpersonas tiešais vadītājs (priekšnieks) vai viņa 
vietnieks konstatē, ka ir notikusi atkāpšanās no akcepta, attiecīgais operatīvās darbības subjekts 
informē par to ģenerālprokuroru, kas norīko prokuroru pārbaudes veikšanai.

(4) Prokurors, veicot pārbaudi, izvērtē to, vai atkāpšanās no akcepta būtiski aizskāra personas 
pamattiesības, un operatīvās darbības subjekta amatpersonas rīcības pamatotību. Ja prokurors atzīst, 
ka atkāpšanās no akcepta ir bijusi nepamatota un tā būtiski aizskārusi personas pamattiesības, viņš 
uzdod operatīvās darbības subjekta amatpersonai nekavējoties iznīcināt informāciju, kas iegūta, 
pārkāpjot akceptu, un informē Augstākās tiesas priekšsēdētāju, ja pieļauta atkāpšanās no tiesneša 
akcepta.”

21. 24. pantā:
izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā: 
“(4)  Ja kriminālprocesā kā pierādījumu izmanto operatīvās darbības pasākumā iegūto 

informāciju vai šāda informācija tiek izmantota, sagatavojot un veicot izmeklēšanas darbības 
kriminālprocesā, pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma ar šajā operatīvās darbības procesā 
iegūto informāciju, kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu vai izmeklēšanas darbību sagatavošanu 
un veikšanu, jāiepazīstina kriminālprocesa virzītājs.

(5) Sevišķajā veidā veicamā operatīvās darbības pasākuma gaitā iegūto informāciju par 
personu cita operatīvās darbības procesa mērķa sasniegšanai drīkst nodot tādā apjomā, kāds 
nepieciešams attiecīgā mērķa sasniegšanai, ja šī informācija norāda uz iespēju, ka attiecīgā persona 
izdarījusi vai plāno izdarīt citu noziedzīgu nodarījumu vai radījusi vai gatavojas radīt valsts vai 
sabiedrības drošības apdraudējumu.”;

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā: 
“(6)  Ja sevišķajā veidā veicamā operatīvās darbības pasākuma gaitā iegūtā informācija par 

personu tiek nodota cita operatīvās darbības procesa mērķa sasniegšanai, tad tā operatīvās darbības 
procesa materiāliem, kurā tika īstenots sevišķajā veidā veicamais operatīvās darbības pasākums, 
pievieno šādu informāciju: 

1) operatīvās darbības subjekts, kuram nodota informācija;
2) informācijas nodošanas pamatojums;
3) informācijas nodošanas datums un apjoms.

(7) Ja, veicot operatīvās darbības pasākumus, ir iegūta informācija, kas izpausta, lai saņemtu 
zvērinātu advokātu, ārstu, psihologu un garīdznieku profesionālo palīdzību, šādu informāciju 
nekavējoties iznīcina. Ja attiecīgā informācija norāda uz minēto personu izdarītu vai gatavotu 
noziedzīgu nodarījumu vai radītu apdraudējumu valsts vai sabiedrības drošībai, šīs informācijas 
saglabāšana ir pieļaujama tikai ar ģenerālprokurora vai viņa īpaši pilnvarota prokurora akceptu.”

22. Papildināt 3. nodaļu ar 24.1 un 24.2 pantu šādā redakcijā: 
“24.1 pants. Informācijas sniegšana par operatīvās darbības pasākumu veikšanu
(1) Pabeidzis operatīvās darbības procesu, operatīvās darbības subjekts par sevišķajā veidā 
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veikto operatīvās darbības pasākumu un tā veikšanas laiku informē personu, pret kuru minētais 
pasākums tika veikts.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto personu neinformē par veikto operatīvo darbību, ja tas var:
1) radīt kaitējumu citas personas likumīgajām tiesībām un interesēm;
2) atklāt operatīvās darbības slepenā palīga vai tās personas identitāti vai slepenās 

sadarbības faktu, kura konfidenciāli sniedza palīdzību operatīvās darbības subjekta 
amatpersonai; 

3) atklāt operatīvās darbības nodrošināšanai izveidotās segorganizācijas un citus 
maskēšanās līdzekļus;

4) atklāt operatīvās darbības pasākumu organizāciju, metodiku un taktiku;
5) kaitēt valsts drošības interesēm; 
6) kaitēt operatīvās darbības uzdevumu izpildei;
7) kaitēt kriminālprocesam.

(3) Ja ir konstatēti šā panta otrajā daļā minētie apstākļi, operatīvās darbības subjekta 
amatpersona par to sagatavo pamatotu uzziņu, ko apstiprina operatīvās darbības subjekta vadītājs 
(priekšnieks) vai viņa pilnvarota amatpersona. 

(4) Šā panta pirmajā daļā minēto personu informē par veikto operatīvās darbības pasākumu, 
tiklīdz beidz pastāvēt šā panta otrajā daļā minētie apstākļi, ja vien attiecīgā operatīvās uzskaites 
lieta nav iznīcināta.

24.2 pants. Iegūtās informācijas un operatīvās uzskaites lietu iznīcināšana
(1) Šajā likumā paredzētajos gadījumos, iznīcinot operatīvās darbības pasākumu gaitā iegūto 

informāciju, raksta informācijas iznīcināšanas aktu un pievieno to attiecīgās operatīvās darbības 
procesa lietas materiāliem. 

(2)  Kad beidzies šā likuma 23. panta piektajā daļā paredzētais operatīvās uzskaites lietas 
glabāšanas termiņš, operatīvās uzskaites lietu iznīcina un par to raksta aktu, kurā norāda lietas 
numuru, nosaukumu, lietas uzsākšanas, izbeigšanas un iznīcināšanas datumu, kā arī dokumentus 
(materiālus), kas saglabāti operatīvās darbības un kriminālprocesa uzdevumu veikšanai. Mēnesi 
pirms operatīvās uzskaites lietas iznīcināšanas par to informē ģenerālprokuroru vai viņa īpaši 
pilnvarotu prokuroru.

(3)  Iznīcinot ierobežotas pieejamības informāciju vai valsts noslēpuma objektu, ievēro 
attiecīgajai informācijai paredzēto iznīcināšanas kārtību.”

23. 27. pantā:
aizstāt 1. punktā vārdus “cilvēktiesību sfērā” ar vārdiem “personu pamattiesībās”;
izteikt 3. un 4. punktu šādā redakcijā: 

“3) likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā savlaicīgi informēt valsts varas un pārvaldes 
iestādes par atklātajiem ārējiem vai iekšējiem valsts neatkarības, konstitucionālās 
iekārtas, teritoriālās integritātes, ekonomiskās suverenitātes, militārā potenciāla, kā 
arī citiem valsts vai sabiedrības drošības apdraudējumiem, likumā noteiktajā kārtībā 
veikt pasākumus šo apdraudējumu novēršanai vai neitralizēšanai; 

 4) nodrošināt valsts noslēpuma aizsardzību;”.

24. Aizstāt 28. panta pirmās daļas 5. punktā vārdus “piederību un darbinieku identitāti” ar 
vārdiem “piederību un darbinieku, kā arī operatīvajā darbībā iesaistīto personu identitāti”.

25. Izslēgt 29. panta trešo daļu.
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26. Izslēgt 32. panta otrajā daļā vārdu “iestāžu”.

27. Aizstāt 33. panta otrajā daļā vārdu “iestādes” ar vārdu “subjekta”.

28. 34. pantā:
aizstāt otrajā daļā vārdus “operatīvās darbības iestāžu vadītāju” ar vārdiem “operatīvās 

darbības subjektu vadītāju”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “Kontroles kārtību operatīvās darbības iestādēs nosaka šo iestāžu 

vadītāji” ar vārdiem “Operatīvās darbības subjektu iekšējās kontroles kārtību nosaka šo subjektu 
vadītāji”.

29. 35. pantā:
izteikt pirmās daļas otro un trešo teikumu šādā redakcijā:
“Veicot uzraudzību, viņi ir tiesīgi iepazīties ar operatīvās darbības subjekta rīcībā esošajiem 

dokumentiem, materiāliem un informāciju jebkurā operatīvās darbības stadijā. Informācijas avotu 
identitāte atklājama vienīgi ģenerālprokuroram, bet viņa īpaši pilnvarotiem prokuroriem — tikai ar 
operatīvās darbības subjekta vadītāja atļauju.”; 

izteikt otro daļu šādā redakcijā: 
“(2)  Ja, veicot uzraudzību pār operatīvās darbības atbilstību likumiem, konstatē likuma 

pārkāpumu, prokuroram ir pienākums atbilstoši likuma pārkāpuma raksturam:
1) brīdināt par likuma pārkāpuma nepieļaujamību;
2) iesniegt protestu vai iesniegumu par nepieciešamību novērst likuma pārkāpumu;
3) iesniegt prasības pieteikumu tiesā;
4) uzsākt kriminālprocesu;
5) ierosināt izskatīt jautājumu par saukšanu pie administratīvās vai disciplinārās 

atbildības.”

30. Papildināt likumu ar 36., 37. un 38. pantu šādā redakcijā: 
“36. pants. Operatīvās darbības subjekta amatpersonas rīcības pārbaude
(1) Ja persona iesniegusi sūdzību par iespējamu operatīvās darbības subjekta amatpersonas 

rīcību, kas pārkāpj tās likumīgās tiesības un brīvības, īpaši pilnvarots prokurors noskaidro, vai pret 
attiecīgo personu sūdzībā norādītajā laikā tika veikta operatīvā darbība.

(2)  Ja pret attiecīgo personu sūdzībā norādītajā laikā tika veikta operatīvā darbība, īpaši 
pilnvarots prokurors, pārbaudot operatīvās darbības subjekta amatpersonas rīcības atbilstību 
likumam, iepazīstas ar attiecīgajā operatīvās darbības procesā iegūtajiem dokumentiem, materiāliem 
un informāciju, ievērojot šā likuma 35. panta pirmās daļas nosacījumus, un noskaidro:

1) vai ievēroti operatīvās darbības procesa, kā arī operatīvās darbības pasākumu 
veikšanas nosacījumi;

2) vai operatīvās darbības subjekta amatpersona operatīvās darbības pasākumus 
veikusi atbilstoši izsniegtajam akceptam (piekrišanai);

3) citus apstākļus, kuru pārbaude nepieciešama, lai izskatītu sūdzību. 
(3)  Ja īpaši pilnvarots prokurors, kas pārbauda operatīvās darbības subjekta amatpersonas 

rīcības atbilstību likumam, attiecīgajā operatīvās darbības procesā akceptējis (sniedzis piekrišanu) 
operatīvās darbības pasākuma veikšanu, viņš par to informē ģenerālprokuroru, kurš norīko citu 
īpaši pilnvarotu prokuroru pārbaudes veikšanai.
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(4)  Pārbaude saistībā ar sūdzību par operatīvās darbības subjekta amatpersonas rīcības 
atbilstību likumam veicama divu mēnešu laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams pārbaudi 
pabeigt divu mēnešu laikā, to ar ģenerālprokurora akceptu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, 
par to rakstveidā informējot sūdzības iesniedzēju. 

37. pants. Operatīvās darbības subjekta amatpersonas rīcības pārbaudes atzinums
(1)  Pabeidzis pārbaudi saistībā ar sūdzību par operatīvās darbības subjekta amatpersonas 

rīcības atbilstību likumam, prokurors sagatavo atzinumu, kurā norāda:
1) kas konstatēts par šā likuma 36. panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem apstākļiem;
2) vai operatīvās darbības gaitā ir pretlikumīgi aizskartas personas likumīgās tiesības 

un brīvības;
3) vai konstatējama tāda operatīvās darbības subjekta amatpersonas rīcība, kas neatbilst 

likuma prasībām, un kā tā izpaudās.
(2) Sagatavojot atzinumu, ievēro šā likuma 8. panta trešās daļas, 24. panta pirmās daļas un 

31. panta pirmās daļas nosacījumus, kā arī likuma “Par valsts noslēpumu” un citu informācijas 
aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības. 

(3)  Ja prokuroram ir pamats uzskatīt, ka, akceptējot tādu operatīvās darbības pasākumu, 
kas veicams ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai viņa īpaši pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša 
akceptu, nav ievērotas likuma prasības, prokurors par to informē Augstākās tiesas priekšsēdētāju. 

38. pants. Paziņojums par operatīvās darbības subjekta amatpersonas rīcības pārbaudi
(1) Kad sagatavots atzinums saistībā ar sūdzību par operatīvās darbības subjekta amatpersonas 

rīcības atbilstību likumam, prokurors informē sūdzības iesniedzēju par pārbaudes pabeigšanu un 
norāda (nesniedzot papildu skaidrojumu), vai pārbaudē konstatēts personas likumīgo tiesību un 
brīvību pretlikumīgs aizskārums, kā arī izskaidro viņa tiesības vērsties tiesā.

(2)  Paziņojumā par operatīvās darbības subjekta amatpersonas rīcības pārbaudi papildu 
skaidrojums sniedzams tikai tad, ja pieļaujama attiecīgās personas informēšana saskaņā ar šā 
likuma 24.1 panta nosacījumiem, ka pret to tika veikta operatīvā darbība.”

31. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā: 
“7.  Grozījumi šā likuma 9. panta piektajā daļā, kuri paredz saglabājamo datu iegūšanu ar 

īpaši pilnvarota rajona (pilsētas) tiesas tiesneša akceptu, stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.
8. Ministru kabinets līdz 2019. gada 1. janvārim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu 

par nepieciešamajiem grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, paredzot kārtību, kādā rajona (pilsētas) 
tiesas tiesnesis pilnvarojams lemt par akceptu operatīvajai datu iegūšanai no elektronisko sakaru 
komersantiem.”

Likums stājas spēkā 2016. gada 1. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 10. martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 22. martā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.03.2016., Nr. 57.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

158. 315L/12 Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā
Izdarīt Ēku energoefektivitātes likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 201. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 14. pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(3)  Valsts pērk vai nomā tikai tādas ēkas, kas atbilst šā likuma 4. pantā noteiktajām 

energoefektivitātes minimālajām prasībām, ko apliecina ēkas energosertifikāts.
(4) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības var nepiemērot, ja valsts pērk ēku, kura nepieciešama 

valsts pārvaldes funkciju veikšanai un kuru pirms izmantošanas uzsākšanas paredzēts renovēt vai 
rekonstruēt atbilstoši šā likuma 4. panta trešajā daļā noteiktajām prasībām vai arī nojaukt.

(5) Šā panta trešajā daļā noteiktās prasības var nepiemērot, ja pastāv vismaz viens no šādiem 
nosacījumiem:

1) ēkas atbilstību šā likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām 
prasībām tehniski vai funkcionāli nav iespējams nodrošināt;

2) starp nekustamo īpašumu tirgotājiem vai iznomātājiem nepastāv pietiekama 
konkurence;

3) augstākiem energoefektivitātes kritērijiem atbilstošas ēkas pirkšana vai noma nav 
ekonomiski izdevīga.”

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā:
“7. Ēkās, kuras tiek nodotas lietošanā tiešās pārvaldes iestādei, sākot ar 2016. gada 1. aprīli, 

un kuras neatbilst energoefektivitātes minimālajām prasībām, triju gadu laikā no nomas 
līguma noslēgšanas dienas ievieš vismaz trīs attiecīgās ēkas energosertifikāta pārskatā norādītos 
energoefektivitāti uzlabojošos pasākumus, kuru izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) 
kalpošanas laikā.

8. Ēkām, kuras nodotas lietošanā tiešās pārvaldes iestādei līdz 2016. gada 31. martam, nomas 
līguma darbības laikā nav piemērojama šā likuma 13. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktā prasība.”
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3. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā: 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no: 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija direktīvas 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra direktīvas 2012/27/ES 
par energoefektivitāti, ar ko groza direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ 
direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK, prasībām attiecībā uz valsts veiktajiem ēku 
iepirkumiem.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 10. martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 22. martā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.03.2016., Nr. 57.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

159. 316L/12 Grozījumi Valsts materiālo rezervju likumā
Izdarīt Valsts materiālo rezervju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2007, 15. nr.; 2009, 23. nr.) šādus grozījumus:

10. panta pirmajā daļā:
papildināt daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“11) ārkārtas neparedzētu situāciju risināšanai, ja pastāv draudi cilvēku veselībai vai 
dzīvībai;”;

papildināt daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:
“8) patvēruma meklētāju masveida ierašanās gadījumā veicamo pasākumu īstenošanai.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 17. martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 22. martā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.03.2016., Nr. 57.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

160. 317L/12 Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”

Izdarīt likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas un 
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2. nr.; 2003, 20. nr.; 2005, 9. nr.; 2007, 12., 24. nr.; 2009, 12. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 157. nr.; 2013, 232. nr.; 2014, 131. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:
“1. pants. Likuma uzdevums
Šis likums nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk 

arī — dzīvoklis) jautājumu risināšanā, gadījumus, kad valsts vai pašvaldība ir tiesīga izīrēt 
dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam (turpmāk arī — speciālists), kā arī kārtību, kādā tiek 
sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk arī — palīdzība).”

2. Papildināt 3. pantu ar 11. punktu šādā redakcijā: 
“11) palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu (21.1—21.4 pants).”

3. Papildināt 11. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai 

neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. Dzīvojamā 
telpa, kurai noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, tiek izīrēta, ievērojot šā 
likuma III1 nodaļas noteikumus.”

4. Aizstāt 14. panta pirmās daļas 2. punkta ievaddaļā vārdus “un remonta izdevumiem un ja 
tās ir:” ar vārdiem “un remonta izdevumiem, un ja tās ir:”.

5. Papildināt likumu ar III1 nodaļu šādā redakcijā:
“III1 nodaļa

Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem
21.1 pants. Dzīvokļa izīrēšanas speciālistam nosacījumi 
(1) Pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldības dome noteikusi 

speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt:
1) pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas 

u. c.) nodarbinātam kvalificētam speciālistam;
2) speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu 

pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu 
nodrošinājums. 

(2) Pašvaldība, izvērtējot pašvaldības attīstības programmā ietvertās nozares (rīcības virzieni, 
jomas u. c.) un ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītos pārvaldes uzdevumus, ar 
saistošajiem noteikumiem nosaka, kurās darbības nozarēs vai kādu pārvaldes uzdevumu veikšanai 
nepieciešami speciālisti.

(3) Pašvaldība nav tiesīga izīrēt dzīvojamo telpu speciālistam, ja attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā atrodas šim speciālistam piederoša dzīvojamā telpa.



34

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 7 • 2016. gada 14. aprīlī

(4) Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs nodot apakšīrē, 
iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai atsavināt.

21.2 pants. Kārtība, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam
(1) Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam pieņem attiecīgās pašvaldības dome 

vai tās deleģēta institūcija, ievērojot šā likuma 11. panta trešās daļas un III1 nodaļas noteikumus.
(2) Kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam, nosaka pašvaldība savos 

saistošajos noteikumos.
(3) Ja pašvaldība nav speciālista darba devējs, tā slēdz sadarbības līgumu ar speciālista darba 

devēju, kurā norāda: 
1) līdzējus;
2) līdzēju sadarbības mērķi un pašvaldības attīstības programmai atbilstošu nozari, 

kurā līdzēji sadarbojas;
3) līdzēju atbildību, kā arī iespējamo atbildību līguma izbeigšanas gadījumā;
4) savstarpējās informācijas sniegšanas un apmaiņas kārtību attiecībā uz speciālista 

nodarbināšanu;
5) līguma spēkā stāšanās kārtību;
6) līguma darbības termiņu;
7) citus būtiskus līguma nosacījumus.

(4) Sadarbības līgums izbeidzas:
1) izbeidzoties termiņam, uz kādu tas noslēgts;
2) ja līguma termiņš pārsniedz trīs gadus, katrs līdzējs var to uzteikt, ievērojot viena 

gada uzteikuma termiņu, ja līgumā nav paredzēts īsāks uzteikuma termiņš;
3) ja darba devējs beidz pastāvēt likvidācijas, reorganizācijas vai maksātnespējas 

procesā.
(5) Ja speciālista darba devējs nav pašvaldība, dzīvojamās telpas īres līgumu pašvaldība ar 

speciālistu slēdz ar speciālista darba devēja piekrišanu un ievērojot šīs nodaļas nosacījumus.
21.3 pants. Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš
(1) Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību 

laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.
(2) Izbeidzoties dzīvojamās telpas īres līguma termiņam, pašvaldībai ir tiesības lemt par 

īres līguma pagarināšanu, ja speciālists joprojām ir nodarbināts šā likuma 21.1 panta otrajā daļā 
noteiktajā jomā un ir spēkā sadarbības līgums ar speciālista darba devēju. 

21.4 pants. Speciālista dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana
(1) Dzīvojamās telpas īres līgums ar speciālistu izbeidzas, iestājoties šajā līgumā noteiktajam 

termiņam un atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” noteikumiem.  
(2) Ja pēc dzīvojamās telpas īres līguma termiņa izbeigšanās speciālists atsakās atbrīvot 

pašvaldības dzīvojamo telpu, viņu izliek tiesas ceļā bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 17. martā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 4. aprīlī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 04.04.2016., Nr. 64.
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161. Paziņojums
Par Ukrainas parlamenta deputāti un Gaisa spēku piloti Nadiju Savčenko

Latvijas Republikas Saeima:

nosoda Ukrainas parlamenta deputātes un Gaisa spēku pilotes Nadijas Savčenko notiesāšanu, kas 
balstīta uz safabricētām un politiski motivētām apsūdzībām;

uzsver, ka Krievijas Federācija, veicot Nadijas Savčenko nolaupīšanu un nelikumīgu pārvietošanu 
pāri starptautiski atzītām Ukrainas robežām, kā arī īstenojot ilgstošu prettiesisku aizturēšanu, ir 
pārkāpusi starptautiskās saistības;

pauž bažas par Nadijas Savčenko kritisko veselības stāvokli;

aicina Krievijas Federāciju saskaņā ar tās starptautiskajām saistībām un Minskas vienošanos, kas 
paredz visu politisko ķīlnieku un nelegāli apcietināto personu atbrīvošanu, kā arī balstoties uz 
humāniem apsvērumiem, nekavējoties atbrīvot Nadiju Savčenko;

aicina atbrīvot arī citus Krievijas Federācijā prettiesiski aizturētos Ukrainas pilsoņus;

rosina Krievijas Federāciju kā ANO Drošības padomes pastāvīgo locekli rūpēties par ANO Statūtos 
nostiprināto principu un cilvēktiesību ievērošanu savā valstī;

mudina starptautisko sabiedrību nosodīt Nadijas Savčenko notiesāšanu un aicināt Krievijas 
Federāciju ievērot tās starptautiskās saistības, nekavējoties atbrīvojot Nadiju Savčenko un citus 
prettiesiski aizturētos Ukrainas pilsoņus.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 31. martā

162. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 7. aprīļa sēdē saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 

150. pantu nolēmusi izveidot Parlamentārās izmeklēšanas komisiju par korupcijas, lobēšanas, 
organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu 
noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju 
amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu 
ievērošanā un noteikt, ka tā ir izveidojama uz trīsdesmit mēnešiem.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 7. aprīlī
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163. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 7. aprīļa sēdē nolēmusi noteikt, ka Parlamentārās 

izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas 
ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī 
Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības 
izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā darbības laiks ir seši 
mēneši, termiņu skaitot no komisijas izveidošanas dienas.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 7. aprīlī

164. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 7. aprīļa sēdē iecēlusi Inesi Bērziņu par rajona (pilsētas) 

tiesas tiesnesi.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 7. aprīlī
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